
Skomponuj swoją uroczystość w Stole

Rosół z kury, z makaronem
Krem z pomidorów (vege)

Krem z białych warzyw (vege)
Serowo - porowa z kurczakiem (+5zł)

Żurek staropolski z jajkiem  (+5zł)

Woda niegazowana, z cytryną
Lemoniada

Kompot owocowy
Sok pomarańczowy

Sok jabłkowy
Kawa, Herbata

Napoje gazowane (0,5l/os.) mix

Mix ciast domowych (2p/ os)
Mix ciast domowych (4p/os) (+10zł)

Owoce pod kruszonką (serwowane w pucharkach)
Owoce na paterach

Beziki Pavlova z mango (+10zł)
Tort artystyczny (Gustawek na słodko) (+20zł)

Słodki Stół mini (+22 zł)
Słodki Stół (+40 zł)

Schab z chrzanem, glazurowany
Schab ze śliwką w galarecie

Rolada Drobiowa
Tymbaliki drobiowe/z łososia

Sałatka gyros
Sałatka a’la Ceasar
Sałatka królewska
Sałatka śledziowa 

Śledź na trzy sposoby
Tatar

Barszcz z krokietem (na ciepło)
Karkówka z pieczarkami (na ciepło)

Kura w sezamie i w sosie słodko-kwaśnym (nc)
Strogonow wołowy (na ciepło)

Szaszłyki z polędwiczek (na ciepło)
Pakiet 18tka (zakąski, bufet) (+30zł)

Zraz Wieprzowy, tradycyjny (sos)
Kotlet Schabowy

Pierś z Kurczaka, panierowana
Kotlet DeVolaille

Kotlet Chłop 
Kaczka w sosie

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Pieczeń z karkówki w sosie własnym

Frykasy
Zraz wieprzowy po litewsku (+7 zł)

Łosoś pieczony (+12zł) 

Ziemniaki gotowane 
Ziemniaki z pieca

Frytki
Buraczki na zimno

Surówka z marchewki
Surówka z białej kapusty

Surówka sezonowa 
Pieczywo, masło (gratis)

Biała zasmażana kapusta (z boczkiem) (+5zł)
Marchewka z groszkiem (+5zł)
Surówka z selera z rodzynkami

Wybierz zupę (1) Wybierz napoje (4)

Wybierz dania obiadowe (3)
dodatkowy wybór +15 zł

Wybierz dodatki (5)
dodatkowy wybór +8 zł

dodatkowy wybór +8 zł

Wybierz deser (1)

Wybierz kolację (3 zimne, 2 ciepłe )

dodatkowy wybór +8 zł

dodatkowy wybór +15 zł

Cena podstawowa
bez dodatkowych wyborów

7h - 170 zł/os.
(lub 2 mięsa/os. - 155 zł/os.)

bez kolacji (sam obiad)
4 h - 125 zł/os. 

bez kolacji 
(+2 zimne zakąski do obiadu)

5h  - 140 zł/os.

BRAK korkowego
BRAK dopłat za wniesienie ciast
BRAK dopłat za własne dodatki

DZIECI 
3-12 lat - 50% ceny
do 3 lat - 10% ceny

obsługa (DJ,fotograf)- 50% ceny

PRZEDŁUŻENIE IMPREZY
1 h - 350 zł

 

TWOJA CENA :

ZALICZKA 10%

TERMIN IMPREZY : 

ILOŚĆ GOŚCI :

nr telefonu do kontaktu :

Sala Bankietowa ‘Stół’
Restauracja Gospoda u Chłopa

Aron Lipiński
518 169 359

stolwesela@gmail.com



Gotowe propozycje menu - wybierz ulubioną!

175 zł/os.150 zł/os. 185  zł/os. 245 zł/os.

Rosół z makaronem

Zraz wieprzowy
Kotlet DeVolaille

Ziemniaki gotowane
Frytki

Zestaw 3 surówek

Ciasto domowe (2p/os)

Woda
Sok jabłkowy

Kompot
Kawa / Herbata

Schab ze śliwką w galarecie
Sałatka gyros

Śledź po kaszubsku
Barszcz z krokietem

Kura w sezamie

Rosół z makaronem
lub Serowo - porowa z kurą

Kaczka w sosie
Polędwiczki wieprzowe

DeVolaille

Ziemniaki gotowane
Frytki

Surówki zimne
Marchewka z groszkiem

Ciasto domowe (2p/os)

Woda
Sok jabłkowy

Sok pomarańczowy
Kawa / Herbata

Schab z chrzanem glazurowany
Sałatka gyros

Sałatka królewska
Pulpety śledziowe w sosie pom.

Karkówka z pieczarkami
Strogonow wołowy

Krem z białych warzyw 
Krem z pomidorów

Kotlet DeVolaille
Chrupiące stripsy z kury 

Falafele na sałacie
lub Schabowy

Ziemniaki z pieca
Frytki

2 zimne surówki
Sałatka warzywna

Ciasto domowe (mix w bufecie)
kawa/herbata w bufecie

Woda
Sok jabłkowy

Sok pomarańczowy
Gazowane (0,5l /os.)

Tortille z kurczakiem lub vege
Zakąski w cieście francuskim

3 pasty & pieczywo
Caprese

Sałatka gyros
Kura w sezamie 
Zupa gulaszowa

Sałatka Cezar (przystawka)

Rosół z kaczki

Zraz Wołowy
Łosoś pieczony

Polędwiczki wieprzowe w sosie
Kaczka w sosie

Ziemniaki gotowane
Ziemniaki z pieca

Frytki
2 zimne surówki

Marchewka z groszkiem
Kapusta zasmażana

Ciasto domowe (3p/os)
Owoce pod kruszonką

Woda
Soki jabłkowy, pomarańczowy

Napoje gazowane (1l/os.)
Kawa / Herbata

Sałatka Caprese
Sałatka królewska

Śledź na trzy sposoby
Tatar wołowy

Tymbaliki drobiowe
Schab ze śliwką w galarecie

Szaszłyki wieprzowe
Strogonow wołowy

NAJNIŻSZA 
CENA

MENU na 
18te urodziny!


